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Aus aller Welt.
(vitnnctc Der Hiiioeriität SRiuueföta.

$b- Dr. ©btoin ü. (Keife, fjkofeffor ber Sogio* 
logie au ber Unioerfität in SNinnefota feine ber 
beften ber SJeretnigten Staaten) forbert bie ©fpet* 
antiften ber gangen Sßelt auf, an ber oon feiner 
Orafultät oeranftatteten ©nauete über „Urfacben 
be« 3ntereffe« für ©fperanto" bureb 93eamtoortung 
naebftebenber fragen unb ©infenbung an , Esper
anto, University of Minnesota, Usono“, mit* 
gutoirfen.

fragen: l. ©efdhlecbt (männlich, weiblidp? 2. Rn 
welchem Alter begannen ©ie ©fperanto gu lernen?
3. Rn welchem Rabre ? 4. 28ie oiele Qa r̂e be* 
iuebteu ©ic bie Schule? 5. 2Beld)e @d)ulc be* 
juxten ©ie gulejjt i8olf«=, Bürger-, Nealfcbule, 
©pmnafium, faufmämtifebe Schule, Uniperfttät, 
lecbnif 2C.) ? 6. 2Ba« für einen föeraf batten ©ie, 
aI«Sie ©fperanto lernten? 7.5Ba« waren bie Urfacben 
fliegn itöerwanbte, Reitungen, Arbeitsfoflegen, 
Vorträge, Nabio . . .)? 8. Au« welchem Entert ffe 
lernten ©ie e« (griebenäbeftrebung, Steifen, poli
tische s$ropüganba, Sforrefponbeng, ©ammeln ...)?
9. 28o lernten Sie (in ber Sdpile [welche, f. ty. öf, 
prioat, ©tuppe neutr., Arbeiter, relig.), ©elbft* 
ftnbium, SRabiofur« . ..)? 10. Rh* iefciger 93eruf ?
11. Nationalität? 12. Wohnort (Stabt, Sanb)?
13. Name (fann wegbleiben!)?

©iperauto im ^oflDicttfl.
Die SSerwenbuitg be« ©fperanto bei ber tuffiidjen 

Ŝoft ift befaitnt. Ŝor furgem ^at bie ©owiet-t'oft* 
oecwaltung auch Amwort^oflfarten mit Seiet nur 
in Nufftfcb unb ©fperanto betau«gegeben.

Rnt. ©ip*Dienfi, ©en̂ oe.
Nabiojeitbuitfltit ait>j Rapan.

^on ber Station Nagoja (Rocf), Rapan, iprad) 
unfer Nebafteur §err Rosi Rŝiguro am 14. No* 
oember 1926 über „Unfere Sprachen unb 93ud)* 
ftaben" mtb am 15. Nooember über „Da« SEBefen 
bet internationalen unb bie Rufunft ber japani* 
(eben Sprache".

Au« „Esp. en Nipponlando“, Sofio, Rapan.

©fpermt touor t rag  au« Jyalim (Sdjroebcui.
Freitag, ben 25. Rebruar, oon 23 bin 24 h, 

finbet oon galun, 2BeQe 400, eine Senbung mit 
auäfcbliefjlicbem ©fperantoprogramm ftatt <̂ or* 
trag, ©efänge. Ntujifftücfe ?c.) ©utet ©mpfang 
wolle an „Nabio-Älub, Rahm" befanntgegeben 
werben.

sJiabio=©fp.-i t i i r$ . . . .  in ga l i tn .
©enber Sulun, Stelle 4<X), jebeit Dien«tag 

gmifeben 19 unb 21 h balbftünbiger ©fp *ftur«.

Die I I I .  t toufereng pniipagififcbcr ihHffcnfdtaft l tr
fattb oom 30. Cftober bi« 10. Nooember 1920 in 
Sofio ftatt. ©inige ipunbert meltbefannter SBijfen« 
icbaftler aller üänber am ^ajifif i bereinigte Staaten 
oon Norbametifa, ffanaba, SNepifo, $eru,
©nglanb, Jranfre cb, .üollanb, H îna, Siam, Nuftra* 
Iien, ©orojet'Nufelanb, 3apan u. a.) nahmen baran 
teil, ftnapp oor ber STonfereng befehlen bie Leitung 
bie englijcbe Sprache al3 offizielle Sprache gu ge
brauchen. Nach ^efannttoerben biefeö SÖefchlupe* 
fanbten 18 japanifebe SBiffenfchaftler an bie Leitung 
einen offenen 93rief, in toeichem fie bringenb bie 
Annahme ber internationalen Sprache ©fperanto 
empfahlen, bie für bie Angehörigen aller Nationen 
leicht erlernbar unb gang neutral fei. $)ie Leitung 
brüdte ihr Sebauern au«, baß fte mangels Reit 
ihren Sefchluß nicht mehr änbetn fönne. Die be* 
beutenbften 3<dungen Rapan« brachten grofĵe êtt* 
artifel, in welchen fie ben Antrag, ©iperanto be* 
tretfenb, günftig beurteilten.

Au« .Esp. en Nipponlando“, iofio, Rapan.
Criginal-Sittrntnr itt ©fperanto.

©iperanto befî t bereit« eine anfehnliche Rabl 
oon Drigtnalwerfen oon Serfaffern oetfehiebenfter 
Nationen. Soeben erfebien eine neue Sammlung 
oon Originalgebichten be« ungarifchen Dichtet« 
Ruliu« 93agbp. Rnt. ©fperautobienfi, @en'*oe.
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„Radio-W ien"
De la kursgvidanto Walter Smi tal .

Jen estu citataj kelkaj frazoj el la 
kongresparolado de 1’ 17-a de aügusto 
1!K)8 ĉe la malfermo de la „Kvara“ 
(kongreso) en Dresden. Tie Zamenhof 
diris:

„Nia lingvo mem konstante pli riĉ- 
iĝas kaj elastiĝas. Iom post ioni kon
stante aperas novaj vortoj kaj formoj, 
unuj fortikiĝas. aliaj ĉesas esti uzataj. 
Ĉio fariĝas kviete, senskue kaj ec neri- 
markeble. Nenie montriĝas ia diferenc- 
iĝado de nia lingvo lau la diversaj landoj 
kaj ju pli spertaj fariĝas la aötoroj, des 
>li similiĝas reciproke ilia uzado de nia 
ingvo malgrau Ia granda malproksim- 

eco de iliaj lokoj de loĝado. Nenie 
rompiĝas aŭ difektiĝas la kontinueco 
inter la lingvo raalnova kaj nova kaj 
malgraü la fakto, ke nia lingvo forte 
disvolviĝas, ĉiu nova esperantisto legas 
la verkojn de antaü dudek jaroj kun tia 
sama perfekta facileco kiel esperantisto 
tiutempa, kaj li eĉ ne rimarkas, ke tiuj 
verkoj estas skribitaj ne nun, sed en la 
unua suĉinfana periodo de nia lingvo . . .

Nia afero regule kaj trankvile iras 
antaüen. La tempo de la teoriaj juĝoj 
kaj de kliniĝado antaŭ ŝajnaj aütoritatoj 
jam de longe pasis. Se iu nun esprimas 
sian opinion aü kousilon pri Esperanto, 
oni jam ne demandas, tu li estas homo 
grandfama au ne, — oni nur demandas, 
ĉu liaj konsiloj estas konformaj al la 
naturaj bezonoj kaj la natuia irado aü 
ne. Se iu glornoma persono en plena 
nesciado de nia afero esprimas iun el 
tiuj sensencajpj, kiujn ni jam tiel ofte 
audis. ekzemple, ke arta lingvo estas 
utopio, ke la esperantistoj sin reciproke 
ne komprenas ktp., aü se li. forgesante 
la nunan staton de Esperanto kaj la 
teruran ekzemplon de la Volapüka aka- 
demio, postulas, ke ni rebaku la tutan 
lingvon lau lia teoria recepto — tiam 
ni esperantistoj indiferente ĉion aüs- 
kultas kaj trankvile iras nian vojon .. .u

(Daürigota.)

$ier (=  im ftolgenbenj feien einige ©äge an- 
geführt au$ bet ftorgrehtebe üom 17. Augufi 1906 
bei ber Eröffnung be3 IV. ftongreffeS in Dre§ben. 
S)ort fagte 3atn«th°f:

„Unfere Sprache felbft wirb ftänbig reichet unt> 
fcpmiegfamer. 9?ad) unb nach erfcheinen ftänbig neue 
SBörter uitb formen, bie einen feftigen fid), anbete 
hören auf gebraucht ju werben. AHeŝ gejcpieht 
(=  geht öor ftd)i (innerlich) ruhig, ohne ©rfchfitte- 
rungen (=  erfcpütterungSlog) unb fogar unmerf- 
lieh- fRirgenbä jeigt fich irgenbeine 3)ifferenjierung 
(— ein Unterfcpieblichwerben) unferer Spradjenach 
oerfchiebenen SJänbem unb je erfahrener bie 33er- 
faffer werben, befto ähnlicher wirb (gegenfeitigi ihr 
Sprachgebrauch trog ber grojjen Sntfetnung ihrer 
SGBohnorte. SRirgenbs wirb bie Stetigfeit (ber @nt< 
widlung; jwifchen ber alten unb ber neuen Sprache 
unterbrochen ober gefd)äbigt unb trog ber Üat* 
fache, bajj nufere Sprache fich ftarf entwidelt, lieft 
jeber neue ©fperantift bie SBerfe oon oor swanjig 
fahren mit fold) gleicher Ootlfommener Sleichtigfeit 
wie ein Sfperantift jener 3eit, unb er bemerft nid)t 
einmal, bah jene 2Berfe nicht jejjt gefchrieben würben, 
fonbern in ber erften SäuglingSperiobe (=  3eit= 
abfchnitt) unferer Sprache . .  .

Unfere Angelegenheit geht tegelmähig unb. ruhig 
uorwärtS Die 3eit ber theoretifchen Urteile unb 
be§ Sichneigens Por fdjeinbaren Autoritäten ift 
fchon feit langem oorüber(gegangem. SBenn jefct 
irgenbwer feine Meinung ober einen 8tat betreffs 
Sfperanto jum Au^brud bringt, fragt man nicht 
mehr (m.: fdjon nicht), ob er ein SRenfch oon 
großem Stufe ift ober nicht, — man fragt nur, ob 
feine fRatjchläge ben natürlichen 93ebiirfniffen unb 
bem natürlichen ©ang unferer Spraye angemeffen 
ftnb ober nicht. S9enn irgenbeine fßerfönlichfeit 
glorreichen fRantenS in oöQiger Unfenntniŝ unferer 
Sache (irgendeine jener Sinnlofigfeiten twtbringt 
1=  auSbrfidt), bie wir fchon fo oft hörten, bei« 
fpielSmeife, bah eine fiinftliche Sprache eine Utopie 
(=  unerfüllbarer Draunti fei ( =  ift), bah bie 
©jperantiflen fid) gegenfettig nicht cerftehen ufw., 
ober wenn er ben jegigett Stanb be3 ©fperanto unb 
ba« fcpredlich< föeifpiel ber SJolapuf-Afabemie Der- 
geffenb forbert, bah mir bie gan&e Sprache nach feinem 
theoretifchen SRejept unt(wieber-)baden (mögen), — 
bann hören wir Gfperantiften alles gleichgültig an 
unb gepen ruhig unferen SSeg . .

(JBirb fortgefegt.)
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Intervjuo kun la direktoro de 
la horloĝmuzeo de urbo Wien 
pri ia novinventita elektra hor- 

loĝo de Burghart.
Kn la lasta tempo alportis la gazetoj 

(precipe „Volkszeitung“, s-ro Vinzenz) 
interesajn sciigojn pri nova invento de 
elektra horloĝo, farita de fervoja eks- 
inspektoro Burghart. Por doni al niaj 
legantoj aütentikajn detalojn, mi vizitis- 
la direktoron de la horloĝmuzeo de urbo 
Wien, Kaftan, nian malnovan merititan 
samideanon.*)

Direktoro Kaftan bonvenigis min köre 
kaj montris al mi la ĉambron, en kiu 
troviĝas diversaj horloĝoj, funkciigataj 
per elektra forto. Ankaŭ la horloĝo de 
Burgliart estas inter ili kaj s-ro Kaftan 
liavis la afablecon, klarigi ĝin jene: 
„Bonvolu rigardi la horloĝon, kies me- 
hanismo surprizas pro la simpleco de la 
konstrukcio.“ AI mia demando, kiama- 
niere la horloĝo funkcias, s-ro Kaftan 
daŭrigas: „Vi vidas en ĉi tiu horloĝkesto 
sekundpendolon kaj proksimume en ties 
mezo horizontalan bastonon feran kaj 
ankron, sub tiu la elektromagnetojn. La 
pendolo estas ekfunkciigata, oscilas tute 
nedepende, movas per leviloj, kiuj estas 
fiksataj super la pivoto, radon, sur kies 
akso troviĝas la sekundnadlo. La hor- 
kaj minutnadloj estas fiksataj sur la aksoj 
de la koncentre adaptataj radoj kaj kun- 
prenataj kaj plumovataj en la ĝusta 
momento per . plimalsupreniĝo de la pri- 
parolitaj leviloj.“ Poste mi demandis: 
„Kiamaniere la pendolo ricevas sian 
impulson?“ La direktoro: „Kiam la nede
pende oscilantapendolo post proksimume 
15 osciladoj havas pli malgrandan de- 
klinangulon, tiam per horizontala risorto 
kontakto estas farata. Per tio ekestiĝas 
elektromagnetismo en la sub la ankro 
aranĝataj bobenoj kaj la pendolo ricevas 
novan impulson. Tio certe estas tre simpla 
mehanismo. Sed la horloĝo ankaŭ sonas 
ĉiun kvaronhoron kaj ripetas la horojn.“ 
Mi rediris, ke mi ne vidas martelojn

*) Dir. Kaftan kiel unua instruis E.-on en 
publika lernejo de Wien jam antaŭ la milito.

kaj radojn por la sonoraranĝo, kaj pro 
tio estas mirige. ke ĝi tarnen sonas. La 
direktoro: „Jes, sen marteloj, sen radoj! 
Bonvolu atenti! Kiam mi ŝaltos ia levi- 
lon ei tien, la horloĝo ankaii sonos post 
fino de ĉiu minuto. La procedo estas 
jena: Estas fiksataj du Solenoidoj, en 
kiuj troviĝas ferkernoj. Kiam la elektra 
flurondo estas fermita per la oscilanta 
pendolo, tiam fiuas elektro tra la volvoj 
ĉirkaŭ malplena cilindro kaj per la 
Solenoid-efikoj la ferkerno en la cilin
dro estas levata kaj ĵetata kun sufiĉa 
forto al sonanta risorto. Per tio la 
horloĝo sonas la kvaronhorojn kaj 
per la dila Solenoido similmaniere al 
alia risorto .la horojn. La horloĝo tial 
estas simplege konstruita, malkare fa- 
brikebla kaj simple alligebla al elektra 
intensflukondukilo per lumkontakta bolto. 
Jam interesiĝas firmo pri ekspluato de 
la patento de Burghart kaj ni esperu, ke 
baldau en multaj privataj kaj publikaj 
ejoj troviĝu la nova perelektra horloĝo."

Samideano Kaftan afable volis montri 
al mi la horloĝmuzeon mem, sed bedau- 
rinde mi ne plu havis la sufiĉan tempon. 
Sed mi atentigas la gesamideanojn pri 
la tre interesa horloĝmuzeo de la urbo 
Wien, I., Schulhof 2, kies fondinto kaj 
direktoro, nia samideano Hugo Kaftan, 
volonte montros kaj klarigos siajn tre- 
zorajojn al vi. Steiner.

Doktoro Charcot pri 
Esperanto.

La fama esplorinto de la suda poluso 
sur la ŝipo Pounjuoi-Pas (Kial-Ne) d-ro 
Charcot en Paris antaü nclonge akceptis 
s-ron Houbart, dir. de „La Movado“, kaj 
donis jenajn klarigojn pri Ksp.:

— Esperanto! Sed mi estas plene infor- 
mita pri ia movado, por kiu vi laboras. 
Inter miaj amikoj mi kalkulas ja generalon 
Delcambre, s-ron Kollet de I'Isle, a-ron Erneut 
Archdeacon, ktp.

— öed . . . bedaurinde, mi ne plu estas 
juna, kaj mia memoro estas tute malfidela. 
Sed ankau tiun demandon mi esploris, kaj 
ini deklaras, ke, vere. Esperanto estas ad- 
mirinda verko. Mi estas tute certa, ke la 
Sipo, kiu transportas Esperanton kaj ĝian 
sorton. 8ukcese atingos la sirmantan kaj
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pacan havenon, same, kiel faris Pour<|uoi
Pas, mulgraŭ la malfavoraj ventegoj kaj
iriaimovoj. A1 la kontraŭuloj mirespondas:
Kial n e ? . . .  El „La Movado*-Paris.

Wien — festanta.
5.—19. junio 1927.

Von der Fremdenverkehrs - Kommission der
Bundesländer Wien und Niederösterreich.
Wien, la belcga urbo ĉe la bela blua 

Danubo kaj ĝia ĉirkaŭajo sin preparas 
por aranĝo de festsemajnoj.

Sendube multaj homoj el ĉiuj landoj 
konsiderante la grandiozajn kaj mult- 
promesajn aranĝojn de la festsemajnoj 
je ĉi tiu tempo venös al Wien.

Jen la programo, skizita en grandaj 
traitoj:

Teatro: En la operejo: Modelaj pre- 
zentadoj »De MozartgisStrauss“. „Burg“- 
teatro: Majstroverkoj el la germana
literaturo. En la aliaj: Festprezentadoj.

Muziko: Horkoncertoj,tiaj de eminent- 
aj solistoj, pregejmuzikaj prezentadoj, 
komuna grandioza koncerto de la milit- 
istaj kapeloj subĉiela.

Ekspozicioj: „Wien kaj la Wien-anoj“ 
(foira palaco), artistaj de jenaj societoj : 
„Gildo de la belartistoj“ (Künstlerhaus), 
„Kunstschau“ (osterr.Museum), „Hagen“ 
(Zedlitzhalle). „Segantini“ (ÄußeresBurg
tor), „Wiener Secession“, „Kunstge
meinschaft“ (Burggarten), „ Wiener Hei
matkunst“, „Bildende Künstler“ (Mar
morsalonego de la abatejo Klosterneu
burg).

Sporto: Aüstria „Derby“, ĉevalkuradoj 
en Freudenau kaj Kriaŭ, alpa aüto- 
mobilveturado, int. „Polo“-ludoj, kurado 
tra Wien, virinsporta festo, int. atleta 
kunveno, pilkludoj, bicikla vetveturado 
ĉirkaŭ Wien.

Aliaj aranĝoj: Flagumo de la urbo, 
festiluminado.

En tiu festa kadro okazos altsocieta 
kunveno (Schönbrunner Kammergarten), 
festo de la Wien-a aktoraro, „Balo ĉe 
Johann Strauß“, parada prezentado en 
„Hispana rajdlernejo“, konkurso pri 
eleganteco de la Aŭstria Aütomobil- 
klubo (kastelkorto de Schönbrunn), sub-
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flora promenveturado de Aüstria Turing- 
klubo.

Ankaŭ la ĉirkaŭaĵo de la ĉefurbo 
partoprenos en la festado: Bordtestoj en 
Baden, Klosterneuburg kaj Vüslaü, fest- 
haoso sur Semmering kaj en Wachau, 
sportaranĝoj en Wiener-Neustadt, fest- 
prezentado de „meso solena“ de Beet
hoven en la pregejo-Mödling.

50% a veturrabato por alilandanoj sur 
la aüstriaj fervojoj kaj ŝipej kaj nepost- 
ulo de vizumo antäüvideble allogos 
grandan amason. Esp.-igis Steiner. 
Samtempe komencosla VII. aüstria E.-kongreso.

Printempa Foiro en Wien.
13.—19. März

Dr. Wilh. A. Bauer, estro de 1’ gazetara fako
de Wien-a Foiro, A.-3.

La multnombraj sinanoncoj por la 
printempa foiro, superantaj ĉiujn ĝis- 
nunajn, pruvas, ke la Wien-a foiro ĉiam 
pli kaj pli altiras la komercon, metiaron 
kaj industriojn.

Grandegan amplekson havos „Aüto- 
mobil-ekspozicio“ en „Rotunde“ kiel 
ankau „Intern. Motorciklo-ekspozicio.“.

En la foir-palaco la unuan fojon Polujo 
havos apartan nacian ekspozicion. Krom 
ĝi ĝis komenco de 1’ jaro sin anoncis 
dek aliaj Statoj.

Ni ankaü citas jenaju apartajn eks- 
poziciojn: „Nutrajoj kaj luksmanĝaĵoj“ 
(Rotunde), „Energi- kaj varmecekspluat- 
iloj“ (aranĝita de Unuiĝo de la minej- 
posedantoj aüstriaj), „Agrikultura spe- 
cimenfoiro“ ampleksanta „Eksp. de mal- 
grandbestoj “ (kuneminentaj bredrezultoj), 
„laktproduktadon“, „gardenkulturon“ kaj 
„ vingustumadon “.

Nova estos en tiu kadro besthigiena
eksp. „La dombestoj“. Esp.-igis Steiner.

• •  •

• . -

Atentigo
pri int. konferenco „Paco per lernejo“, 
Praha. Pasko 1927. (Vidu A. E. n-ron 1.)

„R. II. R.* de Karel Oapek.
(v. recenzon en A. E. n-ro 3 el 1926) de ni 
havebla kontraü pago de Ŝ 3 50 (kun afranko) 
au senpage post abonigo de 5 personoj al A. E.
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VII. AUSTRIA ESPERANTO 
KONGRESO EN WIEN.
Pentekoston 4.—G. junio 1927.

Provizora programo:
Sabate,

4. junio: Interkonatiĝa kunveno en
grandagastejo kun muziko 
(Prater);

Diraanĉe,
5. junio: 8’30 Diservo kun prediko

en „Kails“- aü „Mino- 
riten“-preĝeio (aranßota
de A. K. L. E.);

10 h solena malferrao de la 
kongreso;

13 b komuna tagmanĝo;
15 h A. E. D.-Konferenco;
18 h komuna veturo per 

apartaj tramvagonoj al 
Grinzing, de tie mallonga 
promenado al Kobenzl 
(Meierei). Ĉe nialbona ve- 
tero kunveno en „Rat
hauskeller“ ;

22 h komuna reveturo.
Lunde,

G. junio : $ k komuna vojaĝo al Baden
per apartaj trajnoj de la 
„Elektra iervojo Wien- 
Baden“ ;

11h koncerto en „Kurpark“ ; 
13 h komuna tagmanĝo;
15 h banado en la nova, 

fame konata „Strandbad“ 
au mallonga ekskurso al 
„Helenental“ (lau deziro);

19 h komuna revojaĝo al 
Wien.

Kongreskotizo Ŝ 2*—, por sen- 
laboruloj kaj studentoj Ŝ 1*—, en kiu 
kompreneble ne estas enkalkulataj la 
veturkostoj per tramvojo, trajno al Baden, 
la banado kaj tagmanĝoj. Sed ni klo- 
podos,' atingi tiel rabatitajn prezojn, ke 
certe la plimulto povos partopreni. Ni 
ankaü intencas prizorgi kiel eble plej 
malkarajn noktejojn. Detaloj sekvos.

Por plifaciligi kaj eĉ ebligi al ni la 
preparajn laborojn, ni petas, ke jam ĝis

la 10. tuarto plejeble granda nombro 
da gesamideanoj sin anoncu kaj pagu 
lakotizonal„Aüstria Esperantisto“ (Poŝt- 
pagilo aldonita). Nur laü la nombro de 
la aliĝintaj ni povas decidi, kiun salon- 
egon ni uzu!

Do ĉiu aŭstria esperantisto sin tuj 
anoncu kaj helpu per tio, ke ni havu 
indan kongreson en la öefurbo Wien, 
kongreson, kiu forte antaŭenpuŝu nian 
Esperanto-movadon. La grupoj varbu en 
siaj rondoj!

SL

Leteradreso: Cefinspektoro Steiner, 
Bisamberg bei Wien.

Al informpetoj bonvolu aldoni re- 
spondafrankon!

Loka Kongres-Koraitato: 
Steiner, prez.

XIX. Universala Kongreso de Esp.
Danzig, 28. julio #is 4. aüg. 1927.
Kotizo sv. fr. 25*—. Aliĝu tuj, ri per 

tio multe helpos la organizon! Vizo por 
Danzig ne necesa.

Helpkongresanoj: Kiu ne povas 6e- 
esti, helpu al ĝia bona sukceso per pago 
de la kotizo. Li ricevos la insignon kaj 
ĉiujn kongresajn dokumentojn.

(’iujn detalajn sciigojn vi legos en 
„Esperanto-Geneve“. La konkresaj afiwoj 
estas sendataj al firmoj kaj institucioj, 
kiuj volas elmeti ilin videble. Mendu 
kaj uzu respondkuponon por afranko.

XVI. Germana E.-Kongreso.
Köln, Paskon 1927.

Kotizo: Km. 5 '—, kongresejo „Wolken
burg“ en la centro de la urbo. La kongres- 
libro, entenanta pedagogiajn artikolojn 
ĉiuspecajn, estas multvalora verku por 
ĉiu perfektiĝema esp.-isto. Adreso: XVI. 
Germana E.-kongreso. Köln, Hohestr. 2G.

Verda Libertempo 1927.
Estas intencate, aranĝi allige al la 

Germana E.-kongr. en Köln mallongan 
(5 tagan) Verdan Libertempon je favora 
prezo, se troviĝos sufiĉaj paidoprenantoj. 
Centrejo estos Bad Ems. Ekskursoj al
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Koblenz, kasteloj Nassau kaj Stein. 
Marksburg, la Lorelejo ktp. projektataj. 
Prezo por loĝado, manĝoj, inkl. eks- 
kursoj kaj kromkostoj (servomono) estos 
ĉ. Km. 40' — . Kona okazo, ekkoni la 
romantikan parton de la Kejna valo en 
societo de gesamideanoj. Skribu al 
L. Funken (VL), del. UEA. Florins- 
niarkt 7 a, Koblenz, Germanujo. Por 
tuja respondo estas dezirata aldono de 
afranko.

Liga kunveno de „Laborista E.- 
Ligo porla germanlingva teritorio“
okazos Paskon en Leipzig.

Kongreso de internaciaj 
„Rotary-Club4‘-oj

Kongreso de Internacia „Rotarv- 
<’lubs“, grava asocio, kiu nombras
110.000 membrojn en 32 Iandoj, okazos 
en Ostende la f>-an de junio. Kelkaj meni- 
broj jam propagandis en siaj kluboj pri 
E. kaj sukcesis, interesigi ilin, pri nia 
lingvo, ĉar la idealo de la Rotary-anoj 
nnilte similas Esperantismon.

Por utiligi tiujn unuajn sukcesojn 
kaj ebligi etikan agadon en la kongreso 
suprealudita. estas necese, ke la Rotarv- 
aj esp.-istoj antaiie interkonsiliĝu. Pro 
tio ili bonvolu plej baldau konigi sian 
adreson al s-ro Rollet de l’Isle, 35, Rue 
du Sommerard, Paris, V.

Lau bulteno de „I. S. A. E.“, Paris.

V. Mondkongreso de tabak-
kontraüuloj

okazos la <>.—8. julio en Praha. Amikoj 
de popolbonfarto jam preparas laboron 
por la estonta malvenko de tabakismo, 
skurĝo de la honiaro. La kongreso, dum 
kiu ankau okazos esp.-ista fakkunveno, 
certe influos ĝeneralan klarigon pri la 
grava popolhigiena, socia kaj morala 
demando de tabako.

Interesuloj pri la demando skribu al 
E.-tabakkontrauula asocio, Wien, I., Ju
denplatz 2, 1/11.

Bonvolu sciigi al ni la adresojn de 
komei'caj firmoj, kiuj uzas aü intencas 
uzi E.-on por fremdlanda korespondado.

Fervojistoj!
Mi sendis al samfakuloj de diversaj 

Iandoj du nian fakmovadon akcelantajn 
sciigojn (reskripto kaj juĝo pri E. de ĝen. 
fervojdirektoro aüstria, d-ro Maschat) kun 
la peto publikigi ilin en la naciaj fak- 
gazetoj. El kelkaj Iandoj mi jam ricevis 
lakoncernajngazetojn. Agu la aliaj same !

Interesuloj ricevos laupostule la do- 
kumentojn. Vi per tiu publikigo helpos
vin mem ! Oefinspektoro Steiner.

Üisamberg bei Wien, Aüstrio.

Panefiropo kaj Esperanto.
Paneüropa Unio en Wien, I., Hof

burg, fondis Esperanto-Sekcion kun la 
centro en Wien (Aüstrio).

La celadoj d<* Paneüropo kaj Esper
anto estas identaj : intergenta paco kaj 
internacia kompreniĝo. Tial subtenas ĉiu 
esperantisto ankaü sian propran aferon. 
se li varbas por Paneüropo. Mi do vin 
invitas, aliĝi al Esperanto-Sekcio de Pan
eüropo (E. S. P. U.) kaj varbi novajn 
anojn por ĝi. Pojara kotizo: 3 aü. Sil. 
( - i/i sv. fr.). I)-ro Edmund Sös, sekeiestro.
Esperanto en la nrbaj burĝlernejoj

en Wien.
La „Komitato por ĝenerala adraini- 

strado“ (afergvid. urbkonsil. Richter) en 
sia kunsido de 1* 1-a sept. 1926 kon- 
sentis, ke er. la lerneja jaro 1926/27 
estu enkondukota en kelkaj burĝlernejoj 
la instruado de Esperanto kiel nedeviga 
instrufako anstataü la franca lingvo. 
(Aktnombro 37, magistr. depart. 48, 
nombro 425).

Laü tio nun instruas jenaj geinstru- 
istoj en la sekvantaj burglernejoj:
II. Pazmaniteng. 26, s-ro Lezak Max, 
II. Weintraubeng. 13, s-ro Hagen Gust., 
IV. Schaumburgerg. 7, s-ro Kronberger H., 
VII. Neubaug. 42, s-ro Spinka Raimund. 
X. Erlachg. 91, d-rino Smital-Domonkos, 
X. Herzg. 27, f-ino Thornton Angela, 
XIV. Sechshauserstr. 71, s-ro Scheiben

reiter Fr.,
XVI. Speckbach erg. 48, s-ro Dittrich Edm., 
XVIII. Schopenhauerstr. 79, s-ro SpitzerJ., 
XXL Konstanziag. 50, s-ro Pfeffer Leop.



Folkloro kaj Etnografio.
La I n. Univ. E.-Kongreso en Edinburgh 

niontris, ke E. havigas neordinaran 
oportunon por komparaj folkloraj studoj. 
Etezulte de tio okazis fakkunsido, en 
kiu oni decidis. starigi internacian grupon 
de folkloro kaj stenografio. S-roj J. van 
Hengel kaj 1). Vitterdijk el Nederlando 
afable proponis, malfermi apartan ru- 
brikon de folkloro en sia revuo „Ko- 
lektanto“, kaj s-ro R. Kodera el Japan- 
ujo akceptis la funkcion de fakredakt- 
anto.

Kiel unuan temon kunelaborotan oni 
elektis la komparan studon de la popolaj 
jaraj festoj en diversaj landoj. Tiu laboro 
estas publikigota serie en „ Kolektanto“ 
<la unua aperis jara en januaro).

Esfcis ankaü proponita, ke la grupo 
estu uzota kiel helpilo por individuaj 
studoj de siaj anoj dezirantaj ricevi por- 
komparajn sciigojn de aliaj landoj.

Interesuloj bonvolu interrilatiĝi kun 
s-ro Kodera. ĉe Mme. Gavarry, 187, rue 
St. Jacques, Paris, 5a (ĝis majo),

• i. Marin. Whiteway upud Stroud. Anglujo.

Provo de tekniku instruado per
Esperanto.

L'Ecole speciale des Travaux publics, 
du Batiment et de l’Industrie (Speciala 
lernejo por inĝenierarto, domkonstruado 
kaj industrio) en Paris, kiu posedas la 
plej kompletan kaj plej gravan orga- 
nizadon en Franclando por teknika in
struado perkoresponda, estas preta dis- 
vastigi eksterlanden tiun instruadon por 
la profito de ĉiulandaj esp.-istaj teknik- 
istoj kaj inĝenierlernantoj. E^r komenci 
tian agadon, ĝi komisiis areton da kom- 
petentaj esp.-istoj traduki ĝian tutmonde 
vonatan kaj ŝatatan kurson pri „Annita 
Betono“ kun ekzercoj kaj korektajoj.

Bonvolu ĉiu interesato doni per simpla 
poŝtkarto sian nuran aprobon, kiu trudos 
al ili nenian devigon. Ili post nelonge 
ricevos pliajn necesajn detalajn informojn.

Ni varme konsilas. helpu plejeble je 
sukcesigo de tiu praktika apliko de 
Esp.. ĉar ĝi liveros potencan arguraenton

por la disvolviĝo de nia lingvo en la 
teknikaj kaj sciencaj rondoj . . . Multaj 
skribu! Jen la adreso: S-ro direktoro 
de l'Ecole speciale des Travaux publics, 
3, Kue Thenard, Paris, V.
Lau bulteno de ,Int. Scienca Agocio-Esp.“,

Paris.
Al la jnnnlaro.

La iMamu amikeco 
kaj la eterna paco 
inter la popoloj. 
ĉu ili estas sonĝoj ?
Ne!!!
La venĝo kaj la milito estas eonĝoj, 
el kiuj oni estonte ekvekiĝos ! iBörne.)

Kunhelpu junuloj, por ke la vortoj 
de l’poeto efektiviĝu. Jli niontru, ke la 
junularo havas la volon, vivi honeste kaj 
efektive en

„E îco kaj Amikeco“.
Mondjunularligo, germana sekcio, E.-oßcejo 

(Kurt Bujakowski, Breslau 18, Gabitzstr. 160).

Sporto kaj Esperanto.
»Sportsmann“ (sportulo). monata ga- 

zeto por ĉiuspeca sporto en (ieorgs- 
walde, Ĉ. S. Et., petas la esp. sportulojn 
en la tuta mondo, ke ili bonvolu sendi 
en E. artikolojn pri ĉiuspeca sporto sia- 
landa. kiujn ĝi aperigos en germana 
lingvo. La sendintoj ricevos dankleteron 
en E. kaj numeron de la gazeto kun 
la presita artikolo. Sondu artikolojn kaj 
mendu provnumeron.

El sentenipa meniorlibro.
Leterojn de amataj homoj oni for-

bruligas tuj aü neniam.
*

De kuracisto kaj de instruisto oni 
postulas, ke li faru miraklojn; kaj se li 
faras ilin — neniu miras.

*
Kia mizera vivo, kiu ne estis riĉa je 

doloroj!
*

Oni povas diferencigi inter ĝentileco, 
kiu allogas, kaj ĝentileco. kiu distanc- 
igas.

*
Se mi bezonas vomigilon, mi preferas 

ĝin preni el la apoteko, ne el la libro- 
vendejo. esp.-igig Hanger-Wien.
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La modo.
Oni asertas, ke Eva. tuj post kiam 

ŝi estis kreita. malferrainte siajn okulojn 
kaj konsciiĝinte. unue tutetendis siajn 
membrojn, konveksigis sian bruston, 
rigardis sin per la apuda fonto, kaj 
sen „transicio“ diris al Adamo: „Sed, 
amiko mia, mi havas nenion por vesti 
min“. Jen kiel estis kreuta la modo 
kvin minutojn post la kreo de la virino.

Pasis miloj kaj miloj da jaroj, kaj 
nuntempe oni ankoraŭ aüdas edzinon 
diranta al sia edzo: „Sed, amiko mia, 
mi havas nenion por vesti min“. Kaj 
post ne tre longa tempo la edzo ak- 
eeptas la fakturon, laü la sentenco:
„La virino agas, kaj la viro pagas“.

El „La Movado“-Paris.

Uespnixlo al „Lingvaj babilajoj“ pro 
nmnko da spaco en la venonta numero.

Korekto: En la januara N-ro de A. E., ne- 
krologo pri .lohn Bredall, sesa linio de mal- 
supre. oni legu anstatuü „atribuis“ guste 
„kon t r i  b ui s“.

Die verehrlichen Bezieher des A. E., 
die bis nun den Bezugspreis für 1927 
von S 4*30 noch nicht eingezahlt haben, 
werden ersucht, dies gütigst sogleich 
nachzuholen.

Ein jetzt Abbestellen für 1927 und 
Kückseilden der erhaltenen Nummern 
1 und 2 enthebt nioht von der Zah
lung der Bezugsgebühr für 1927 (in 
Nummer 12 wurde besonders darauf 
hingewiesen), die also unbedingt zu 
leisten ist.

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEG1TARO

• Wien, IV., SduitTergasse 3.

A. E. D.-direktantarkunsido okazis 
la 24. 1.

60-A KUNSIDO DE E. D .W .
la ö. tebruaro.

Programo: 1. VII. Austria E-Kongreso, 2. 
Fremdultraliksenmjno, 3. Wien-a Esperanto- 
hejmo.

Krome ni aranĝis en la hejmo de „Unua 
F.-Unuigo“ okaze de la vizito de s-ano Adalbert 
Smit el Hago, Hollando, la 4. 11. kunvenon, 
kiun partoprenis samideanoj el ĉiuj societoj 
de Wien. S-ro Smit unue parolis pri sia hejm- 
lando kaj montris en lumbildoj ĝiajn vidindaĵ- 
ojn. Fine li deklamis memverkitajn poemojn.

E. Werner, sekr. Czech, prez.

Unsere Biicheraktion.
Beachten Sie die Beilage!

PROPRAJ RAPORTOJ
DE „A. E.“

Ŝtata ekzameno.
La ekzamenoj komenciĝos la 20. aprilo 

(merkredon post Pasko), je la oka per 
la skribaj en la domo de „Liglanda fak- 
lernejo por instruistinojM en Wien, L, 
Hegelg. 14 kaj estos daurigataj la sek- 
vontajn tagojn. La dato de la praktika 
kaj buŝa ekzamenoj estos sciigataj al la 
ekzamenaspirantoj persone.

La partoprenpermeso por la ekzamenoj 
kun la aldonoj laü § 4 de la ekzamen- 
regularo kaj stampo (1 Ŝ.) estu prezent- 
ataj ĝis plej malfrue 20. marto al la 
direkcio de la ekzamenkomisiono, Wien, 
I., Burgring 9 (Stadtschulrat), eambro 53.

La ekzamenkostoj da 20 Ŝ. resp. 10 Ŝ. 
estas pagotaj antaü komenco de la 
skriba ekzameno.

Laekzamenregularo^Yolkserziehung“ 
n-ro 42 el 1925), prezo 20 gr. kaj listo 
de la por la ekzameno rekomenditaj 
verkoj kune kun la ekzamenregularo kaj 
preciza informo pri la ekzamenpostuloj 
(Ŝ. 1'70) estas riceveblaj de Bundes
verlag, Wien, I., Schwarzenbergstr. 5-
aü la ekzamenkomisiono.

% .  ̂ 0 «

eTperanto-öottesdienlt in der 
M inoritenkirche.

20. Februar 1927, 10 tHjt, mit thrcbigt.

La Wien-a gazetaro kaj Esperanto.
„Neues Wiener Tagblatt“, „Volkszeitung“ 

kaj „Kronenzeitung“ tre ofte raportas pri nia 
movado. Nun ankaü „Neue Freie Presse“ en 
sia numero de 1’ 29. 1. publikigis longan ar- 
tikolon de univers. dozento d-ro Hugo Sirk 
„La intern, lingvo de Radio“.
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Graz. „E.-soc. Emanuelo Peltier“ aranĝi 
jenajn kursojn: En la kacho de „Kath. Volks 
liund“ kaj 2 en la episkopa gimnazio. gvid 
d-ro Friedl; en „Odilien“-blindulejo kaj „Vin 
centinum* (superaj klasoj), gvid. d-ro Halb 
edl; en „Vincentinum“ (malsup. kl.) kaj "TUT 
vatan. gvid. s-ro Dürschmid ; ĉe , Kath. Volks 
bund“ en EggenbeUg," gvid. s-ro Schwarz 
Krome regula instruado en „I. Grazer Esp. 
Sprachschule4 de d-ro Adolf Halbedl, Graz, 
Bürgerg. 4 II. (Gratulon al la antau mallonge 
novfomlita grupo pro la f'arita laboro.) 8-auo 
Mader, 3*a sekr. de A. E. D., parolis en kleriga 
societo „Apolloneum“ pri „I,a problemo de 
int. helplingvo“ la 10. I. kaj pri „La prak- 
tika valoro de E.“ la 20. I.

Hainfeld: La unua ĝen. kunveno okazis la
7. febr. Novelektoj: Instruisto Wandl-prez.; 
f-ino Wimmer-anstatauanto; Fr. Fischer kaj 
f-ino Neberle-sekr.; Bilek kaj f-ino Schappel- 
wein-kas.; Kogler kaj s-ino Schoberlechner- 
bibl.; Fritik kaj Zischek-reviz.; Gruber kaj 
Böawarth-kons. — S-ro Wandl paroladis pri 
„E. kaj ĝia estonto.“ Movado tre vigla.

Linz. „Supra-Austria E.-Societo“ aranĝis 
sian 1-an ĝeneralkunsidon la 7-an jan. en ĉe- 
esto de la AED.-landestro Meisleder. Prezidis 
prof. d-ro Meguscher. (iranda laboro estis 
f'arita dum la unua jaro de gia ekzisto: Multaj 
artikoloj en la gazetaro. propagando per varb- 
folioj, fiksigo de Propaganda tabulo je iavora 
loko (ĉefa placo apud la urbdomo), instalo de 
konstanta E.-ekspozicio en elmontra fenestro, 
disponigita senpage de „Kath. Preßverein“, 
fondo de „Arbeitsgemeinschaft“, en kiu ĉiuj 
Linz-aj E.-grupoj estas i-eprezentataj. Del. de 
»S.-A.-E.-S. prof. d ro Meguscher kaj Bürger, 
de la polica soc. Meisleder kaj Leitner, de 
UEA. Mraz kaj Ulbrich, de la laborista societo 
Frenzei kaj Fux. Prez. prof. d-ro Meguscher 
kaj Meisleder, vicprez. Frenzei, sekr. Leitner. 
Gia celo: Atingi sukcesojn per komuna kun- 
laboro. (Imitinda ekzemplo! Same laboras Graz, 
Innsbruck kaj Salzburg.) Novelektoj: Prof, d-ro 
Megu8cher-prez., Meisleder-vicprez., Ulbrich- 
sekr., Bürger-2a sekr., s-ino Eberhardt-kas., 
Mraz-anstataüanto: faksekcioj : gazetaro: lern- 
eja inspekt. Schallert. biblioteko: f-ino Petran, 
revitoroj ktp. Zelenka. Müller, Leitner. Skrib- 
aĵoj al „Supra-Aü8tria E.-Soc.“ Linz, Tegett- 
hoffstr. 24.

Bied i. Innkreis. Kakinstruisto Jungschatfer, 
kiu autune komencis la unuan E.-‘kurson, nun 
grandstile propagandas. Li aranĝis E.-ekspo- 
zicion en la komercejo Loreth, kies posedanto 
— esp.-isto per la Radio-kurso — afable dis- 
ponigis sian elmontrajn fenestrojn. Bona efiko! 
Raportis per longaj artikoloj „Oberösterr. 
Tageszeitung-Linz“ kaj „Innviertler Zeitung- 
Ried i. I.“ (ambau naciaj gazetoj) kaj „Rieder 
Volkszeitung“ (kristan-socia). — La 5-an febr. 
s-ro Jungschaffer, komencos kurson por stud- 
antoj de la gimnazio. (Gratulon! Ni esperu, 
ke baldaü ekestu tie grupo.)

Wien . . . „Danublo“: Generala kunveno 
okazis la 17. jan. Nova estraro: Oech-prez., 
Deistler kaj Mayr-vicprez, Vasta kaj f-ino 
Sfowasier-sekr., s-ino Wipplinger kaj Josef 
Weiniger-kas., f-ino Kohn kaj Karl Postl-bibl., 
d-ro Pfeffer, Dittrich kaj Hausner-bibl. komi- 
siono, Pauk kaj Pinter-reviz.. f-ino Metzker, 
s-roj Feder, d-ro Jokl, Klein, Ultmann kqj 
Wipplinger-konsil. Sö membroj.-En la pasinta 
jaro okazis 29 diversaj aranĝoj. Kotizo por 
1927 Ŝ 3 —, studentoj kaj senlaboruloj pagas 
po 50 gr. La al la membroj senpage dispon- 
igata biblioteko ampleksas 700 volumojn. 
„Tutmonda Polica Ligo Esp.-ista*: En la

Ŝjn. kunv. (7. I.) estis elektataj: Bz. - Insp.
irz-prez, Rv.-Insp. Gaidosch-vxcprez., Ray.- 

Insp. Rafelseder-sekr., Ob. W.Haslinger-2.sekr., 
Ray.-Insp. Ziefreund-kas., Abt. J. Schneider- 
kontr. „E.-tabakkontraüula asocio“ : Kun- 
venejo I. Judenplatz 2, I. ŝtup., II. et. „Yienn 
Akademia E -l'nulgo“ komencis en la uni- 
versitato (aüskultejo de la filozofu fakultato) 
novan kurson, gvid. d-ro Pfeffer. „Austria 
Katolika Ligo E.“ : ĝen. kunveno la 6. marto 
je la 16-a. ,E.-org. de oiie-liav. de nrbo 
Wien“: Novaj kursoj p. komenc., specialaj 
parolad- kaj perfektigaj kursoj komenciĝo« 
meze de februaro. — Por krei bibliotekon, 
prksme. 200 libroj jam estas akiritaj! „ Bohema 
Klubo Esp.“ : 2 kursoj en bohemaj asocioj, 
gvid. Cerny. „E.-grupo de Naturamikoj“: La 
2. febr. okazis ĝen. kunveno. De la centro ĉe- 
estis kdo Ziegler, kiu raportis pri la prospero 
de la movado. Prez. Ĉech referatis pri la la- 
boroj faritaj. La membraro plialtiĝis de 80 
al 93. Ekskursprogp'amon ĉiam publikigis A. E. 
kaj Socialisto. Danko oficiala al Ĉech. Nov
elektoj : Müller, estro; Klein, kas.; Polzer, sekr.; 
Fischer, Brunner, Cakl Olga, Poppe, Leitner, 
Bubetz-komitatanoj. — La 8. II. komencis nova 
kurso, gvid. Klein. — Ekskurso: 27. II. Ruinen
wanderung. „E. * Laboristaro kristana de 
Austrio“ komencis la 7. II. en III. Keinerg. 87 
novan kurson, gvid. Bischof.

Gesamideanoj!
Mia boirato, patro de familio. troviĝanta 

en granda mizero kaj devanta lombardi unu 
pecon de sia havajo post la alia. serĉas iun 
ajn okupon.

Li estis dum multaj jaroj memstara ko- 
mercisto. gvidanto de filio ktp. Li estas ankau 
perfekta librotenisto, akceptus libroreviziadon 
por hejraa laboro kaj iun ajn alian laboron 
ankau nur provizoran.

Laü ekstera aspekto mia boirato estas alt- 
kreska reprezentativa persono kaj disponas je 
bonegaj referencoj.

Gesamideanoj. kiuj ion taügan scias. afable 
skribu al Siegfried Feith, Wien VI.

Gumpendorferstr. 91/14
aŭ en urĝa okazo teletonu al mi n-o 78-5-50. 
Alvoktempo: 9 30—12, 15 30—17'30.
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I Rimarkindaj Presajoj. |

El la e l d o n e j o j :
Tagblatt-Bibliothek-Wien:

Ou vl parolas Esperante? Oi tiu de nia 
fidinda gazetara gvidanto d-ro E. Pfeffer verkita 
prilaborado reprezentas kun sia mirige riĉa 
vorttrezoro tre taügan enkondukon ne nur en 
la vivantan lingvon, sed generale en E.-on. 
La kajero jam per sia lertege aranĝita elekto 
de diversaj, ofte aktualaj temoj allogas. kaj 
precipe la komencanto sekvos kun senlaca 
fervoro la verkiston, kiu montrus al li, kiel 
tlue. precize. lerte kaj eĉ gracie oni povas sin 
esprimi en E. Sed la verketo krom tio certe 
donos dezirindan impulson al eiuj, kiuj ĝis 
nun eble, hezitis provi E.-on per vivanta pa- 
rolado. Ci-rilate la verketo renkontas al be- 
zono; ni ĝoju. ke la verkisto same kiel la 
eldonejo gm tiel dankinde forigis. La kajero 
jam por 40 gr. estas aĉetebla. — Mi nur be- 
daüras, ke la akompanantii germnna traduko 
ne montras la saman modelecon kiel la vere 
vivanta E.-teksto.

Prof. Otto Morascher-Oberscbützen.
Brita E.-Asocio-London.

The Objekt Lesson, Comedy in three acta 
by William Morisson, 1926. Eid. Brita Esp.- 
Asocio. 17 Hart Str., W. C.. London. 20 pĝ. 
Komedieto Propaganda en angla lingvo kun 
parte Esperanto-teksto.
Ellersiek A Borel-Berlin:

Noveletoj el la Nigra Arbaro de Helene 
Christaller, trad. Wilhelm Christuller. N-ro. 25. 
Km. —.40.

La verkintino de 1’ originalnjoj estas bofra- 
tino de nia vortaristo P. Christaller, la traduk- 
into ties filo. Pri la unua P. Christaller skribis : 
„H. Ch. estas tre ŝatata verkistino. Ŝi mem 
vivis kiel pastoredzino en vilaĝo de la Nigra 
Arbaro . . . kaj ekkonis tie la vilaĝan vivon, 
kiun si desegnas al ni tiel klare. Siaj rakontoj 
montras eminentan kapablon, ekkoni kaj pre- 
zenti la sentojn de plej diferencaj animoj. 
Same rimarkinda estas la komprenemo pri 
naturo kaj la bonkorai humoro enhavata ofte 
en la rakontoj.“ — Se vi legis la kvar rakont- 
ojn en n-ro 25 de SBI. vi konsentos, ke P. 
Christaller pri sia verkistino-bofratino diris 
nur veron. Mi nur aldonu. ke la verkistino 
montriĝas en ili klera kaj erudita virino, kies 
delikata ironio kelkloka obeas ln admonon: 
„ F o r t i t e r  in re, s vav i t e r  in m o d o “ 
(Forte en afero, milde en maniero). Sentenco, 
hodiaütempe tro ofte forgesata. Ni studu kaj 
apliku ĝin sincere. Legu la libreton.

D ro Halbedl-Graz.
Esperanto-Praktiko! Oi tiu „Instrua kaj 

literatura gazeto monata por perfektigo en la 
lingvo internacia“, kiu la unuan fojon estis 
eldonata jam en 1919 kaj de germana inflacia

tempo gis nun apetis en la kadro de „Ger
mana Esperantisto“, de 1’ januaro nunjara de- 
nove aperas memstara. Oefredaktoro Ellersiek, 
respondeca red. Behrendt. Oi tiuj nomoj ga- 
rantias bonan enhavon. Mendu ĉe la eldonejo: 
Berlin SW 61, Wilmsstr. 5.
Esp. Centra Librejo-Paris:

Andersen Fabeloj — Plena kolekto. Tra- 
dukis d-ro L. L. Zamenhof. Unua parto dua 
eldono. dua parto unua eldono. Prezo po S. 310.

Oiu vera esp.-isto, kiom ajn lingve perfekta 
li estu, havas la korbezonon de tempo al tempo 
foliumi iom en la verkaro de nia Majstro. 
Proprasperte mi povas certigi, ke tio efikas 
kiel refresiga trinko el klara fonto montara 
sur vojlaca. soifanta migranto. Malgraü la 
kelkaj sensignifaj arhaismoj, kiujn Zamenhof 
poste mem ne plu uzadis, kaj pri kiuj ja ek- 
scitiĝas nurareto da supersaĝaj, harfendemaj 
tilologoj, lia verkaro kun sia knstalklara facile 
komprenebla stilo, estas kaj restos tarnen nia 
plej valora literaturajo kaj la plej imitinda 
modelo en dubaj prilingvaj demandoj. Tial 
ĉiu entrepreno, celanta ĝian disvastigon, me- 
ritas lafrdon kaj dankon de la tuta esperant- 
istaro. Ni do sincere danku al Centra Librejo 
pro la suprecititaj eldonajoj kaj speciale pro 
tio. ke ĝi konservis neŝanĝite la originecon de 
la Zamenhofa traduko. Franz Zwach Wien.
Hirt A Sohn-Leipzig:

Petro SchlehmihI, la mirinda historio de 
A. de Chamisso. El germ. orig. trad. Eugen 
Wüster. Int. Mond. Lit. vol. 7; 1922; 82 pĝ.

Wüster, la konata aütoro de la plej grava 
E.-vortaro, kies precizan labormanieron la esp.- 
lstaro jam delonge konas, peras en tiu ĉi 
volumeto la ĉefverkoa de Chamisso. La aütoro 
estaB klasikulo en la mondliteraturo, interesa 
pro tio, öar li, naskita franco, skribis ne nur 
germane sed germanece. Li same kiel Schleh- 
mihl perdis sian ombron: La patrujon, kiu 
„ne malebligas la interproksimiĝon de la 
ombrohavantoj, povante sen difektiĝo kun- 
fandiĝi kun aliaj ombroj al pli granda unuajo“ 
(Wüster). La figuro de la senombrulo mond- 
konatiĝis el tiu verko tradukita en preskaü 
ĉiujn kulturlingvojn. La E.-tmduko estas 
valora inter alie pro la precizaj, klarigantaj 
notoj, el kiuj aukaü la prononco de fremd- 
vortoj estas precize ĉerpebla. — Nur unu 
demandon stilan: Ou efektive la konstanta 
uzo de prepozidoj antaü adverboj estas re- 
komendinda? Smital-Wien.

„Servokapabla“ kaj „Marcus Tybout“ de 
Georges Eckhoud (I. Mondl. n-ro 20) Jus aperis. 
Jam nun mendu! Recenzo en la marta numero.
A lia j:

Int. Foiro de Lyon, 7.—20. marto., eldonis 
belaspektan ilustritan prospekton. Mendu ĉe 
la foiroficejo (senpage).

Gvidfolio tra  Dresden, eld. de Germana 
E.-Asocio, grupo Dresden. Dresden A. I. Stru- 
vestrasse 40, estas senpage havebla. Mendu ĝin.
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S-ro .Junlcbi Minami, Hotoji Fukakusa, 
Kyoto-Shigaj Japanujo deziras korespon- 
dadon kun austriaj fraŭlinoj. (Li estas

19 jara studantoi.

Kie oni renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
ioficejoi Radetzkystr. '6 III, Vereinsheim 
(kunvenejo) „Pustete“, Sportasse 28, Do (j) 
20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub iLaborista kluboi, Südtiroler 

Platz, Hotel Sonne. Do (Ĵ) 20—22 h.
Esperanto-Klub. Gasthot „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte. Mi (mei 20 — 22 h.

Wien.
AustriaKatolika Ligo Esperantista. L, Freyung6 

(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.
1. Wiener Esp.-Verein, I., Schellinggusse 7. 

Schellinghof, Fr. (v; 19 30 h.
Austria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 

gasse 3. Hochparterre; Do (j), 19—21 h.
Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens,

IV., Schätfergasse 3, Di (m) 17-19 h.
„Konkordo“, V„ Margaretenplatz 4(Terrassen

cafe), Do (Ĵ) 19—22 h.
Esp. laboristaro kristana de Aŭstrio, VI., 

< iumpendorferstraße 39. Do (j); XII., Tivoli
gusse 88, Mo (1); XV., Heingasse 22, Mi 
ime); XVI., Rückertgasse 9, F (v) öiam je 
la 19 a.

Esp.-societo. „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Caf6 Elsahot. Mo (1) 19—28 h.

Esperanto Bücherstelle d Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft. VII.. Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoji: Täglich 18—19*30 h.

Esp.-Bildung8verein „Supren“, VII., Kaiser
straße 121, Caf6. Fr (v) 18—21 h.

Bohema Klubo Esperantista, XV., Turnerg. 9. 
I. et.. Narodni dum, Mi ime) 20 h.

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII.. Staudg. 1, Di (m) 16 —19 h.

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII.. Kreuzgasse 34. 
Cafö Hildebrand. Do (j) 19*30 h.

Rekoinendindaj firmoj.
E. signifas, ke oni parolas E.-on.

Graz.
•Cafĉ =  kafejo:

„Post“, I. Häring, Neutorgasse.
Korneuburg.

Bäckerei =  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.

Wien.
Zuckerwaren =  sukerajisto:

Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

Das bes te  u. b i l l i g s t e  Esperanto-  
l e h r buc h  für j e d e r ma n n :

ESPERANTO
Sprech- und l'bungsbuch für Schule 
und Haus von Direktor Sehamanek, 

Lektor für Esperanto.
3. Auflage. Preis M —*80. S l*—.

Gliinzend besprochen!
In tausenden Exemplaren verbreitet!

Paulus - Yerlagsanstalt
Graz (Österreich).

Tre produktpova
Fortepian-konstrukciejo

Anton Pappenberger
fond. 1912 Korneuburg tei. n-o 4« 

fabriko kaj montrejo:
H o v e n g a s s e  4

Specialfabrikaĵoj laŭ propraj modeloj 
por fortepianoj kaj pianoj.

Plej moderna konsirukciado kun fand- 
fera resonilportilo, krucitaj kordoj, 
kupraj baskordoj, moderigilo, agrafoj. 

Atentu revendistoj!

I! RADIO II
Touristen- und 
S p o r t a r t i k e l

NAHMASCHINEN
mit kostenlosem Stickunterricht 
auch gegen Te i l z a h l u n g e n ! !

IX., Liechtensteinstr. 27 
IV., Wiedner Hauplslr. 8PICK

Für Esperantisten 5% Rabatt
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser'sche Buchhandlung] Wien I.
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache

v o n  «Ju l.  G ü l i x o k  u n d  D i* .  K d m u n d  8 o s
Ül.—30. Tausend Preis N 170 (M 1*—)
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Esperanto-X>eutsche Spracli-Bibliothek
h e r a u w ^ e j f e b e n  v o n  X)i*. E m i l  Pfeil© »*

Ausgewählte Esperanto - Lektüre
N o  1 für Anfänger und Kurse

<

Preis S —*<K> (40 Pfennige)

Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
Degen, Arthur, Kleines Lehrbuch f. d. Selbst- u« Fern

unterricht. 11.—15. 'l ausend. 36 8. Reh. 8 1*— 
Dietterle, Prof. Dr. Job., Esperanto-Lehrbuch f. höhere 

Sohulen.
1. S p r a c h l e h r e .  1926. 44 8. Kartoniert S 150 

II. U e b u n g s  Stof f .  1920. 38 8. Karton. S 1*50 
Goldschmidt, Thora, BildotabuloJ por la Instruado de 

Esperanto. 36 bildoj kun klariganta teksto, ek- 
zercry. ekzemploj kaj gravaj aldonoj, prilabor- 
itaj de Profesoro I)-ro Joh. Dietterle. 3. verbess. 
Auflage. 1923. 104 8. Kartoniert 6.—, geh. 8. 6 * 8 0  

Kreuz, Robert. Esperanto in Handel und Verkehr. All
tägliche und kaufmännische Gespräche, kauf
männischer Briefwechsel. W areuliste. Handels- 
W örterverzeichnis. Kurze Sprachlehre. 112 S. 
Kartoniert 8 3*~

Lippmann, Walter, Dr. Zamenhofs sprachllohe Gut
achten. — Lingvaj Kespondoj — in deutscher 
Bearbeitung m it Ergänzungen u. E rläuterungen. 
r.>2 i. 7o s Kartoniert 8 a*35

Stark, Emil, Elamentar-Lehrbuch d. Esperantosprache 
8. duchgesehene Autt. 1925. 104 8.. Kart. 8. 2*55 

— W örterverzeichnis dazu 48 Seiten. Geh. S. —-*85 
Streldt. Georg, Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen. 

Auf Grundlage der Anschauung und des E rleb
nisses. ln zwei Teilen mit 30 Bildern. Hcrausge- 
geben von Sprachlehrer G. .s'treidt unter Mitwir-

Ausführlicher Katalog

tymg v. Prof. Joh. Dietterle u. Lehrer A rth u r  D e g e n -  
T e i l  1: U n t e r s t u f e .  5., durchgesehene Aufh 

1926. 52 Seiten. Kartoniert. 8 1**0
T e i l  II:  O b e r s t u f e .  1922. 56 8. K art. S 1*50 

Velten, Wilhelm, Elementar-Lehrbuch der Esperanto- 
sprache. 3., durchgesehene Auflage. 1922. 223 8. 
Geheftet. 8 3*40
Schlüssel dazu mit ausführlichem alphabetischem 
Sachregister. 68 Seiten. Geheftet. 8 1*70

W örterbücher:
Bennemann, P., Esperanto-Handwörterbuch, I. Teil: 

Esperanto-Deutsch. 1923. 176 8. Gzlbd. 8 6*80 
II. Teil: Deutsch - Esperanto. 1926. 480 8.
G ilbd . s  13.60.

Hlrts Esperanto-Taschen Wörterbuch Esperanto- 
Deutsch und Deutsch-Esperanto. Für den täg 
lichen Gebrauch. 1925. 120 8. Kart. 8 2*~

Wüster, Eugen, Masohinentechnisches Esperanto-Wor
terbuch der Grundbegriffe Esperanto-Deutsch und 
Deutsch-Esperanto. 1923. XIV. 89 S. Kart. S 3.10 

— Enzyklopädisches Wörterbuch, Esperanto-Deutsch.
Erscheint in etwa 7 Teilen. Teil 1 (A—C) 8 26*50

|  Teil II (Ĉ -F )  S 25.50
Teil III (F—I» 8 25*50 

Teil IV und folgend»» in Vorbereitung. Probe
seiten kostenfrei.

auf Verlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt & Sohn. Esp.-Abt., Leipzig. Salomonstr. 15
Vertriebsstelle für Österreich und Ungarn:

Buchhandlunir Rudolf Foltanek. Wien I., Ballgasse 6, II (nächst dem Stephansplatz)

Po8edanto, administranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248- 
Presejo: Gesellschafts-Bucbdruckerei Brüder Hollinek. Wien III, Steingasse 25.


